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................................................................................االسم :   

..............................................................................الوظيفة :   

...........................................................................كود المعلم :   

.......................................................................مادة التدريس :   

........................................................................رقم التليفون :   

..................................................................البريد االليكترونى :   

 

 

................................................................................االسم :   

..............................................................................الوظيفة :   

...........................................................................كود المعلم :   

.......................................................................مادة التدريس :   

........................................................................رقم التليفون :   

.................................................................البريد االليكترونى :   

 بيانات مسئول الموهوبين بالمدرسة

بالمدرسة التعلم الذكىبيانات مسئول   
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  .................................................المرحلة  ..........................................................................................................لجنة الموهوبين والتعلم الذكي بمدرسة         

 ( 1م ) أوال : جدول رق

 رقم التليفون الوظيفة على الكادر أعلى المؤهل الوظيفة االسم

    مدير المدرسة 

    مسئول الموهوبين 

    مسئول التعلم الذكي 

    أخصائي اجتماعي 

 

 ( 2ثانيا : جدول رقم ) 

 رقم التليفون الوظيفة على الكادر الوظيفة االسم

   مشرف العلوم 

   مشرف الرياضيات 

   مشرف اللغة العربية 

   مشرف التربية الرياضية 

   مشرف التربية الفنية 

   مشرف التربية الموسيقية 

   مشرف  الحاسب اآللي 

   مشرف المجال الصناعي 

 

 ( فيمأل على حسب إمكانيات كل مدرسة . 2أما جدول )  –( بأكمله  1ملحوظة : يمأل الجدول رقم ) 

 مدير المدرسة                                                               مسئول الموهوبين
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 دعم منسق لجنة رعاية الموهوبين وتوفير االمكانات التي تساعد على االبداع في تنفيذ خططه . – 1

 تشجيع المعلمين على االبداع في طرق التدريس وتنويعها بما ينمي قدرات الطالب وحاجاتهم التعليمية . – 2

 تشجيع المعلمين على ادخال مهارات التفكير العليا ضمن خطة التدريس . – 3

 تضمين بطاقة اداء المعلم مع مراعاة الفروق الفردية للطالب الموهوبين . – 4

 االمناء والمعلمين وإدارة المدرسة في رعاية الموهوبين .تفعيل دور مجالس  – 5

 نقل الخبرات المتميزة بين المعلمين بمجال التدريس . – 6

 

 

التواصل مع معلمى المواد المختلفة بالمدرسة للمساعدة فى اكتشاف ورعاية الطالب الموهوبين . -1  

اخصائى انشطة حسب نوع المواهب .  –االخصائى النفسى  –التواصل مع االخصائى االجتماعى  -2  

.....  (  -بطاقات  –تنفيذ الملف التراكمى لكل طالب موهوب بالمدرسة ويتكون من ) استمارة المتابعة  -3  

فة مستمرة . استيفاء قاعدة بيانات للموهوبين وتصنيفها طبقا لمجال الموهبة وتحديثها بص -4  

ليات التى مقترحة من خطة الوزارة طبقا لآللخ ( الإ.......  -المهرجانات  –ورش العمل  –تنفيذ الفعاليات ) الندوات  -5

 تضعها الخطة . 

دارة التعليمية . قسم الموهوبين والتعلم الذكى باإلتنفيذ الخطة الواردة من  -6  

عمل سجل خاص بالموهوبين داخل المدرسة .  -7  

 

 

دارة التعليمية . إلتنفيذ خطة التعلم الذكى الواردة من ا -1  

بالمدرسة مع الطالب والمدرسين. .......... ( -ورش عمل  –نشر ثقافة التعلم الذكى بالمدرسة من خالل تنظيم ) ندوات  -2  

كترونية بالمدرسة للطالب الموهوبين . استيفاء قاعدة بيانات اإل -3  

ليات التى المقترحة من خطة الوزارة طبقا لآللخ ( إ......  -المهرجانات  –ورش العمل  –ليات ) الندوات عاتنفيذ الف -4

 تضعها الخطة . 

مور . أولياء األليات للتواصل الفعال لتحقيق التعاون بين الطالب والمعلمين وآوضع  -5  

.ليكترونيا  إعمل مع المدرسين والطالب لتعريفهم بطرق التواصل المقترحة عمل ورش  -6  

عمل ورش عمل  للتعرف على كيفية استخدام التقنيات فى الفصل الدراسى مع المدرسين .  -7  

عمل ورش عمل للطالب للتعرف على مصادر المعرفة المختلفة .  -8  

درسة . ليكترونيا داخل المإتوثيق جميع أعمال الطالب  -9  

البحث عن المواقع الداعمة للطالب الموهوبين والمبتكرين والمبدعين لتنويع مصادر المعرفة لدى الطالب .  -11  

التنسيق بين جميع األطراف المعنية لتفعيل تطبيق التقنية داخل الفصل الدراسي وخارجه .  -11  

 اختصاصات مسئول الموهوبين بالمدرسة

 اختصاصات مسئول التعلم الذكى بالمدرسة

 دور مدير المدرسة 
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 العنوان التليفون الموهبة مجال الرقم القومى اسم الطالب

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 الموهوبين                                                                                            مدير المدرسة سئولم

 بيانات الطالب الموهوبين
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  اتجتماعا

الموهوبين يمشرف  

 والتعلم الذكى
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 .........................................................................................................................مدرسة : 

 الموهوبين  اجتمع السادة مشرفو 22/          الموافق          /       ............................ نه فى يوم إ

 بالمدرسة بحضور كل من :    ...................................................................مقر االجتماع 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 جدول األعمال : 

1- .................................................................................................................................. 

2- .................................................................................................................................. 

3- .................................................................................................................................. 

4- .................................................................................................................................. 

 وقد تمت مناقشة النقاط المذكورة فى جدول األعمال بين مشرفى المواد المختلفة ومشرف الموهوبين بالمدرسة . 

 وقد أبدى مشرفو المواد المالحظات التالية : 

1- .................................................................................................................................. 

2- .................................................................................................................................. 

3- .................................................................................................................................. 

4- .................................................................................................................................. 

 أهم التوصيات : 

................................................................................................................................. . 

................................................................................................................................. . 

.................................................................................................................................. 

 مدير المدرسة                                            الموهوبين                                                  سئولم 

  (        )   الموهوبين رقم يجتماع مشرفامحضر 
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 اجتماعات

 الطالب الموهوبين
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 .........................................................................................................................مدرسة : 

 الموهوبين  الطالباجتمع  22الموافق          /         /        ............................ نه فى يوم إ

 ل من : بالمدرسة بحضور ك   ...................................................................مقر االجتماع 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 جدول األعمال : 

1- .................................................................................................................................. 

2- .................................................................................................................................. 

3- .................................................................................................................................. 

4- .................................................................................................................................. 

 ومشرف الموهوبين بالمدرسة .  الطالب الموهوبينقد تمت مناقشة النقاط المذكورة فى جدول األعمال بين و

 المالحظات التالية :  الطالب الموهوبينوقد أبدى 

1- .................................................................................................................................. 

2- .................................................................................................................................. 

3- .................................................................................................................................. 

4- .................................................................................................................................. 

 أهم التوصيات : 

................................................................................................................................. . 

................................................................................................................................. . 

.................................................................................................................................. 

 الموهوبين                                                                                            مدير المدرسة  مسئول

   (        )   الموهوبين رقم الطالبجتماع امحضر 



 مديرية التربية والتعليم بالبحيرة

 إدارة كوم حمادة التعليمية 

 قسم الموهوبين والتعلم الذكي

 

 www.facebook.komhamadatalanted                             ادارة كوم حمادة التعليمية  –وهوبين والتعلم الذكى مفيس بوك : قسم ال

 

 

 

 ورش العمل

 

 

 



 مديرية التربية والتعليم بالبحيرة

 إدارة كوم حمادة التعليمية 

 قسم الموهوبين والتعلم الذكي

 

 www.facebook.komhamadatalanted                             ادارة كوم حمادة التعليمية  –وهوبين والتعلم الذكى مفيس بوك : قسم ال

 (       ورشة عمل رقم )  

 ( .....................................................................................................................................................................عن )  

 .......................................................................المكان :  ....................................الساعة :   ....................................................التاريخ :   ..........................................اليوم : 

      ................................................الفئة :  ...................................عدد المستهدفين :   .........................................................................................................اسم المدرب : 

 اسماء الحاضرين 

 مالحظات االسم م مالحظات االسم م

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 مدير المدرسة                                                                 مسئول الموهوبين         
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 الملف التراكمى للموهوبين

 بطاقات

 متابعة الموهوبين
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 أوال : بيانات خاصة بالطالب : 

 المرحلة : ......................     21االسم : ............................................. تاريخ الميالد :     /       /       

 ليفون : ........................المدرسة : .........................................  الصف الدراسى : ........................ الت

 ...........العنوان : ...................................................................................................................

 ثانيا : بيانات خاصة باألسرة : 

 ........................................ صلته بالطالب : ............. رقم التليفون : ............................اسم ولى األمر : 

 ضعيف (  –متوسط  –أخرى (         المستوى االقتصادى : ) مرتفع  –بدون  –متوسط  – المستوى التعليمى : ) عالي

 للطالب :  ثالثا : بيانات خاصة بالسمات االجتماعية

 

 رابعا : بيانات خاصة بالسمات النفسية للطالب : 

 متوسط (  –) مرتفع  لديه مستوى ذكاء
 متوسطة (  –) قوية  لديه ثقة بذاته
 (  منخفض – متوسط – ) مرتفع نجازلديه دافع لإل

 منخفضة (  –متوسطة  –) مرتفعة  لديع قدرة على التفكير االبتكارى
 ال (  –) نعم   المرونة واالتزان االنفعالىلديه سمات 

 : نجازات الطالب إ خامسا : أهم

 إبتكار )      ( بحث علمى  )      (  عمل فنى  )       (   عمل أدبى  )        (  أخرى تذكر )                ( 

 سادسا : البرامج التى حضرها الطالب 

 مالحظات تقاندرجة اإل المدة تاريخ االلتحاق به ثرائىالبرنامج اإل م

  عال متوسط مقبول    

        

        

        

        
 مالحظات : ....................................................................................................

 الموهوبين                                                                                            مدير المدرسة  مسئول

 منخفضة متوسطة مرتفعة السمات االجتماعية للطالب

    لديه القدرة على القيادة 

    لديه القدرة على التواصل مع األقران 

    لديه القدرة على تحمل المسئولية 

    لديه القدرة على اتخاذ القرار

    لديه القدرة على االندماج االجتماعى

    زماتاأل إدارةلديه القدره على 

 بطاقة متابعة الطالب الموهوب
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      22        / 22          العام الدراسى

 : .............................. الصف:  .................................................................           المدرسة

 : ....................... الموهبة مجال.......................................          : ....................... الطالب اسم

 مالحظات نجازات الشهريةاإل المجاالت المشترك بها برامج الرعاية المقدمة الشهور

 

كارية  ابت –تدريبية  –أنشطة ) إثرائية 
 –ندوات  –معسككككرات   –رحالت  -

 –اجتمكككاعكككات  –زيكككارات ميكككدانيكككة 
 ( مناظرات

 مسابقات
 بحاثأ

 حفالت
 معارض

  

 أكتوبر
    

 نوفمبر
    

 ديسمبر
    

 يناير
    

 فبراير
    

 مارس
    

 أبريل
    

 مايو
    

 

 المدرسة مدير                                                                                            الموهوبين مسئول

 بطاقة متابعة موهوب
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 أوال : معلومات عن الطالب المرشح : 

  االسم رباعى

  تاريخ الميالد  المرحلة الدراسية

  رقم الهاتف  نوع البرنامج

 

 : معلومات عن المدرسة : ثانيا 

  اسم المدرسة

  االدارة التعليمية التابعة لها  رقم الهاتف

 

 ب :ثالثا : موافقة ولى أمر الطال

 

 

 

 

 

 

 مدير المدرسة                                  مسئول الموهوبين بالمدرسة                              

 

 

 نموذج للترشح لحضور البرامج االثرائية للطالب الموهوبين

 22/         22للعام الدراسي         

 

أوافق على مشاركة نجلى / كريمتى فى أحد البرامج االثرائية التى تقوم بها إدارة الموهوبين  

 والتعلم الذكى .  

 التوقيع :                                                       اسم ولى أمر الطالب :    




